
Ad.1 

Protokół z LXI (61) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 16 listopada 2016 roku 

w godz 8°0-10°3 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 4 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr I do protokołu/, otworzył 

LXI (61) posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad /porządek obrad 

w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/. 

Ad.2 

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pan Jerzy Sobisz przedstawił wniosek w sprawie 

dokonania przesunięć w „Preliminarzu Kosztów działalności WTZ w Gołdapi na rok 2016 

w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON" !wniosek w załączeniu zal. nr 3 do protokołu!. 

Referujący zaproponował o zwiększeniu materiałów, energii oraz usług materialnych 

i niematerialnych, ponieważ nie były one dotychczas ujmowane w preliminarzu. 

Jednocześnie proponuje się zwiększenie o kwotę 255,00 zł ubezpieczenia OC jednego 

z samochodów w celu zabezpieczenia środków. W związku z pokryciem tychże wydatków 

proponuje się zmniejszenie kosztów eksploatacji san1ochodów o kwotę 1 O 800,00 zł 

i kosztów materiałów do terapii o kwotę 4 000,00 zł. Koszty materiałów związane są przede 

wszystkim z modernizacją jakie będą przeprowadzane, dotyczy to głównie trzech 

inwestycji. Jedna jest już rozpoczęta, a dwie są w planach, w tym rozbiórka stalinowskiego 

baraku. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego 

wniosku. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zapytał o dokładne miejsce przeprowadzenia inwestycji. 

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pan Jerzy Sobisz odpowiedział, iż chodzi o budynek 

główny od ul. Okrzei barak, w którym obecnie są trzymane materiały, jak i uprzątnięcie 

w przyszłym roku całości. 

1 



Przewodniczący zarekomendował pozytywne rozpatrzenie wniosku. 

Więcej pytani nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie :rozpat:rzył wniosek w sprawie p:rzesunięć 

w „Preliminarzu Kosztów działalności WTZ w Gołdapi na rok 2016 w części nieobjętej 

dofinansowaniem PFRON" 

Ad.3 

W zastępstwie Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości wniosek w sprawie 

wyrażenia zgody na podjęcie prac zmierzających do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

części nieruchomości wydzielonej z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 897/2, 

położonej w 2 obrębie miasta Gołdap przy ul. Armii Krajowej, która wychodzi w skład 

drogi powiatowej omówiła Inspektor Wydziału Geodezji i Nieruchomości pani Irena 

Kramkowska !wniosek w zał. nr 4 do protokołu! 

Referująca poinformowała, że do Starostwa wpłynęło podanie państwa Siemieniuk odnośnie 

kupna tejże działki w związku z podniesieniem funkcjonalności działki sąsiedniej, która też 

jest własnością państwa Siemieniuk. Zarząd Dróg Powiatowych również wyraził zgodę 

na sprzedaż części wyżej wymienionej działki. Wyrażenie zgody na kontynuowanie prac 

pozwoli na zawarcie porozumienia w sprawie sprzedaży nieruchomości. Projekt tego 

porozumienia został załączony do wniosku. Ostateczna decyzja zostanie podjęta Uchwałą 

Zarządu. Szacunkowa wartość działki jaką można by uzyskać wynosi 10 000,00 zł, 

powierzchnia wynosi ok 55 mkw. 

Przewodniczący Zarządu zarekomendował pozytywne rozpatrzenie wniosku. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego 

wniosku. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenia 

zgody na podjęcie prac zmierzających do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części 

nieruchomości wydzielonej z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 897/2, położo

nej w 2 obrębie miasta Gołdap przy ul. Armii Krajowej, która wychodzi w sldad drogi 

powiatowej. 

Ad.4 

W zastępstwie Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi 

wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostki w dziale 801 rozdziale 80120 

omówiła Główna Ksiegowa Liceum Ogólnokształcącego Pani Karolina Frydrych !wniosek 

w zal. nr 4 do protokołu/ 

Referująca zaproponowała zwiększenie planu wydatków o kwotę 77 000.00 zł w związku 

z wynagrodzeniami nauczycieli oraz pracowników administracyjnych. Dodała, że jest 

to kwota wystarczająca na pokrycie wspomnianych wydatków. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego 

wniosku. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dokonania 

zmian w budżecie jednostki w dziale 801 rozdziale 80120. 

Ad.5. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił 

informację o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych 

w roku 2016 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu zimowego. /informacja 

w załączeniu zał. nr 5 do protokołu/ 

Referujący stwierdził, że w 2016 r. nie me dokonano żadnych inwestycji na drogach 

powiatowych.W ramach prac remontowych, wykonanych na drogach powiatowych w 2016 

roku, przewidziano do realizacji remont mostu w miejscowości Górne, w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1792N ( kilometraż 4+580). Całkowity koszt remontu mostu wynosi, 

zgodnie z kosztorysem inwestorskim, 439 992,07 zł. Całość zadania obejmuje wykonanie 
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objazdu, rozbiórki częściowej obiektu mostowego oraz wykonanie robót montażowych. 

Remont mostu możliwy był dzięki przyznaniu na podstawie Zarządzenia nr 127 Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. z ogólnej rezerwy budżetowej środków 

finansowych z przeznaczeniem dla Powiatu Gołdapskiego na dofinansowanie remontu 

mostu w miejscowości Górne w kwocie 352 000,00 zł ( 80% całkowitej wartości remontu 

mostu), wkład własny wynosi 20% kosztów realizacji zadania. Termin wykonania zadania 

wyznaczony został na dzień 22 grudnia 2016 roku. 

Zimowe utrzymanie ulic miejskich i dróg powiatowych zamiejskich realizowane będzie 

podobnie jak w sezonie poprzednim głównie siłami będącymi w dyspozycji jednostki 

z uzupełnieniem sprzętowym na usługę odśnieżania przez obce jednostki na terenie Gminy 

Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie. 

Materiały wykorzystane do zimowego utrzymania dróg: 

Materiały uszorstniające: 

- 25 ton piasku 0-2mm 

- 25 ton kruszywo kamienne łamane frakcji 6-16mm 

- 306 ton mieszanki piaskowo-solnej - składowane pod tzw. "chmurką" na placu 

Materiały chemiczne: 

- 0,35 tony chlorku wapnia CaC12 

- 25 tony soli NaCl 

Sprzęt w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do zimowego utrzymania: 

a) samochód ciężarowy Kamaz z wymiennymi pługami bocznym i „trójkątem" z piaskarkę 

P-3 o ładowności 8 ton. Pojazd służy również do wywozu śniegu.- Zestaw obecnie 

niesprawny, po urnchomieniu może być awaryjny ze względu na zużycie sprzętu. 

b) samochód ciężarowy STAR 244 z pługiem bocznym i piaskarką P-1 o ładowności 6 ton; 

c) koparko - ładowarka KOMATSU do załadunku materiałów uszorstniających, śniegu 

lub po zamontowaniu pługa skośnego i „trójkąta" do odśnieżania; 

d) równiarka drogowa ze standardowym wyposażeniem 2 pługów do odśnieżania; 

e) ciągnik URSUS C-355 z pługiem bocznym i „trójkątem" do odśnieżania chodników 

z piaskarką typ Motyl. Zestaw z przyczepą służy również do wywozu śniegu. 

f) Ciągnik Zetor Proxima Plus 85 z pługiem uniwersalnym do odśnieżania chodników 

i ulic z piaskarką typ Motyl. 

g) Samochód specjalistyczny Unimog Ul 700 z pługiem śnieżnym i piaskarką 

h) Zamiatarka ciągnikowa 
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Organizacja pracy w okresie zimowym: 

a) Kierujący akcją zimową rozpoczynają pracę o godzinie 4.00 rano. 

b) Wykonują objazd wybranych odcinków dróg w celu zadysponowania odpowiedniego 

sprzętu. 

c) Wydają stosowne dyspozycje kierowcom, którzy również rozpoczynają pracę o godz. 4:00 

d) Sporządzają wymaganą dokumentację: 

1. ewidencję dyżurów, 

2. dziennik pracy sprzętu, 

3. dziennik - część opisowa. 

a) Kontrolują na bieżąco pracujące jednostki sprzętowe. 

b) Zdobywają dodatkowe informacje o stanie dróg z PKS, Straży Granicznej, Policji, 

przedstawicieli gmin itp. i reagują stosownie do potrzeb. 

c) Do godziny 7.30 w dni robocze informują Zarząd o bieżącej sytuacji na drogach, 

pracującym sprzęcie, utrudnieniach itp. w celu przygotowania informacji dla powiatu. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionej 

infonnacji. 

Wicestarosta Pani Grażyna Barbara Senda zapytała o decyzje odnośnie remontu mostu 

w miejscowości Górne. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, że umowa 

zostanie podpisana w najbliższych dniach. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał do kiedy jest tem1in realizacji zadania. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że do 28-29.12.2016 r. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek przeczytał list otwarty od Wójta Gminy Banie Mazurskie, 

w którym to Wójt zwrócił uwagę na fakt, że do tej pory nie podjęto żadnych decyzji odnośnie 

inwestycji drogowych na terenie Gminy Banie Mazurskie mimo wielokrotnych pism. 
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Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zapytał czy odpowiedź do Wójta Gminy Banie 

Mazurskie również będzie w formie listu otwaiiego. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że prawdopodobnie tak. Zwrócił uwagę 

na odpowiednie sformułowania w pismach. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zauważył, że najlepiej udzielić odpowiedzi w innej 

formie, ponieważ cokolwiek by list nie zawierał, to będzie to komentowane. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek stwierdził, że zapewne list już jest na forach publicznych, 

więc należałoby w takiej san1ej formie odpowiedzieć. 

Sekretarz Pan Marek Miros odpowiedział, że to tylko przedłuży okres społecznego 

niezadowolenia dotyczącego naprawy drogi, a odpowiadając w innej fonnie skrócimy 

ten czas. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek stwierdził, że cokolwiek byśmy nie odpisali to Wójt Gminy 

i tak opublikuje to na forach internetowych. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda zapytała Sekretarza Pana Marka Mirosa co ze schetynówką 

w Baniach Mazurskich. 

Sekretarz Pan Marek Miros odpowiedziała, że schetynówka znajduje się na bardzo dalekim 

miejscu. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalewski powiedziała, że spróbują 

oszacować inwestycje na drogach w Baniach i zastanowić się pod jakie projekty można było 

by to podciągnąć. Dodał również, że nie ma również pewności czy powiat będzie posiadał 

jakieś środki na wkład własny 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odniosła się do kosztów, które nie są znane i nie 

można nic konkretnego ustalić odnośnie tej inwestycji. Sztandarowym projektem jest obecnie 

termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych a do wcześniej wspomnianej 

inwestycji należałoby się merytorycznie przygotować. 
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Sekretarz Powiatu Pan Marek Powiatu odniósł się do trzech najpoważniejszych problemów 

samorządów, mianowicie: służby zdrowia, lokalne drogi oraz oświata. Zaapelował 

aby rządzący zwrócili uwagę na dodatkowe źródła finansowania dróg, bo są zapomniane 

drogi, które należałoby ulepszyć. Należałoby poczynić odpowiednie kroki w tym kierunku 

przy okazji spotkań politycznych. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda zauważyła że decyzje z oświata i służba zdrowia 

są podejmowane, natomiast temat dróg lokalnych rzeczywiście jest odsuwany. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek stwierdził, że należałoby przygotować takie wystąpienie 

i zaznaczyć że poczynione są odpowiednie starania w poprawie tych dróg. 

Więcej pytań nie zgłoszono 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o wykonanych zadaniach inwestycyjnych 

i remontach na drogach powiatowych w roku 2016 oraz informacji dotyczącej 

przygotowania do sezonu zimowego. 

Ad.6 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił 

informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2016 na obiektach 

będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych 

oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego /informacja w załączeniu zal. nr 6. 

do protokołu/. 

Referujący poinformował, iż w roku 2016 nie dokonano żadnych remontów oraz inwestycji 

w obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego. Biorąc pod uwagę środki 

pozyskane z zewnątrz 352 000,00 zł w przypadku remontu mostu w miejscowości Górne. 

W zeszłym roku sytuacja przedstawiała się bardziej imponująco. Zaproponował przebudowę 

ulicy Ustronie, zainwestować w położenie kostki zamiast płyt. 

Przewodniczący zapytała czy są pytana do przedstawionej informacji 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek stwierdził, że należałoby zrobić kosztorys w pierwszej 

kolejności. Podsumował inwestycje poczynione w Baniach Mazurskich do tej pory. 

Należałoby zaznaczyć, że w pierwszej kolejności w tej kadencji należałoby zrealizować 

projekt termomodernizacji. 

Więcej pytań nie zgłoszono 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi, 

Pni Zofia Syperek przedstawił informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych 

w roku 2016 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych 

środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego 

/informacja w załączeniu zał. nr 7. do protkolul 

Referująca poinformowała, że w 2016 roku zostały przeprowadzone remonty, natomiast 

nie zostały poczynione większe inwestycje. 

- Remont korytarza i sal chorych oraz wymiana drzwi II piętro - 12.932,98 zł 

- Remont !datki schodowej - 24. 700,23 zł 

6.212,00 zł 

- Usługi stolarskie (wymiana zamków w meblach,naprawa szafek,naprawa stołów, 

demontarz i montarz biurka) - 2.650,00 zł 

Razem wyniosły 46.495,21 zł 

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekmiczy w Gołdapi informuje, 

że w 2016r. pozyskał środki w formie darowizn (1 % od podatku dochodowego od osób 

fizycznych, wpłaty osób fizycznych) w kwocie 24.890,98zł. . W 2015r. Pozyskane 

darowizny to kwota 10.797,00 zł. Środki te zostają przeznaczone na zakup sprzętu 

potrzebnego dla zakładu i pacjentów, zakup materiałów do remontu oraz opłacenie usług 

remontowych. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Przewodniczący zwrócił uwagę żeby informacja została przedstawiona w grudniu, 

ponieważ będzie bardziej miarodajna. 

Sekretarz Powiatu Marek Miros stwierdził, że nawet k011.cówka stycznia byłaby lepszym 

terminem, bardziej miarodajnym. 
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Więcej pytań nie zgłoszono 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojtek Hołdynski przedstawił 

informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2016 na obiektach 

będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych 

oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego /informacja w załączeniu zal. nr 8. 

do protokołu/. 

Referujący stwierdził, że PUP nie dokonał remontów i inwestycji na obiektach będących 

w zasobie jednostki. W 2015 r. PUP pozyskał i wykorzystał następujące środki zewnętrzne: 

zakup i wdrożenie oprogramowania analityczno-raportowego dla danych z systemu Syriusz 

wraz z nadzorem autorskim w kwocie 38,4 tys zł, nagrody specjalne oraz składki 

na ubezpieczenia w kwocie 18,7 tys zł. Natomiast w 2016 r. wykonano nadzór 

nad Programem San1orządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna w kwocie 5,8 tys. zł 

oraz na nagrody jubileuszowe, składki dla pracowników pełniących funkcję doradców 

klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze. Według stanu na 31.10.2016 r., limit 

wszystkich środków zewnętrznych, pozyskanych w 2016 r., był niższy o 502 032,76 zł 

w porównaniu do roku poprzedniego. Na dzień sporządzania niniejszej informacji 

wykorzystanie i zaangażowanie limitu wniosło 99 % (w 2015 r.-54,9%). Środki przekazane 

z rezerwy Funduszu pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, były niższe o 440 245 zł, natomiast wykorzystanie i zaangażowanie wynosiło 

99,8% (w 2015 r.- 68,3%). Pierwotny limit środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

w 2016 r. wynosił 87 500 zł i był o 58 100 zł wyższy, niż w 2015 r. W trakcie roku złożono 

wniosek o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 50 

OOO zł, ostatecznie więc limit środków pochodzących z KFS był o 108 100 zł wyższy, a jego 

wykorzystanie wynosiło 100% ( w 2015 r.-99,8%). Limit środków z EFS był niższy o 169 

887,76 zł, natomiast jego wykorzystanie i zaangażowanie wynosiło 98,8% ( w 2015 r. 

49,2%)W 2016 r. PUP w Gołdapi kontynuował realizację dwóch prjektów 

współfinansowanych z EFS, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(PO WER) oraz RPO WiM na lata 2014-2020, rozpoczętych w 2015 r. Ponadto rozpoczął 

realizacje dwóch nowych projektów pozakonkursowych (w ramach tych samych 

programów). 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej infom1acji. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek potwierdził, że bezrobocie jest faktycznie znacznie nmiejsze w 

porównaniu do lat ubiegłych. Obecnie nie ma ludzi do pracy. 

Starostwa Powiatu Marek Miros stwierdził, że problem jest bardziej złożony. Młodzi ludzie 

wyjeżdżają do większych miast z powodu większych zarobków. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek podsumowała dyskusję, twierdząc, że przedsiębiorcy starają 

się tak gospodarować swoim zakładem, żeby utrzymać się na rynku, wprowadzają 

oszczędności. 

Więcej pytań nie zgłoszono 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pni Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła infonnację o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2016 

na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach 

zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego !informacja 

w załączeniu zal. nr 9. do protokołu! 

Referująca poinformowała, że w 2016r. w jednostce realizowana jest jedna inwestycja polegająca 

na odnowieniu i dostosowaniu do potrzeb osób niepeh10sprawnych łazienki, która została 

przekazana jednostce przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi. Planowane zako11czenie 

inwestycji - 30.11.2016r, koszt: 27.158, 17 zł. 

- Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej (Koordynator 

rodzim1ej pieczy zastępczej, dot. dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora rodzinnej 

pieczy zastępczej) - 33 034,00 zł 

- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Program korekcyjno 

- edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie)- 6 768, 00 zł 

- Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki (Dodatek dla pracowników socjalnych 

w wys. 250 zł. - przyznawany do wynagrodzenia za pracę w środowisku) - 6 000,00zł 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Warmińsko - Mazurskie 

Dni Rodziny - dot. organizacji warsztatów dla młodzieży i rodzim1ego rajdu rowerowego) 

-5 000,00 zł 

- Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd" (Aktywny Samorząd" - dot. wsparcia osób 

niepełnosprawnych) - 5 8426,00 zł 
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Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono 

Zarząd Powiatu. zapoznała się z informacją informację o remontach i inwestycjach 

przeprowadzonych w roku. 2016 na obiektach będących w zasobie Powiatu. 

Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych i ich wykorzystaniu. 

w porównaniu do roku poprzedniego. 

Ad.7a 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Magorzata Gryszkowska 

przedstawiła projekt zmieniającej uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań 

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na zadania w 2016 roku /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 1 O 

do protokołu/. 

Referująca poinformowała o kwocie niewykorzystanej ze środków PFRON, która wynosi 25 

389,00 zł. Zaoszczędzone środki planuje się zainwestować w likwidację barier, 

dofinansowanie na zakup komputerów. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu. jednogłośnie przyjął projekt zmianującej uchwały Rady Powiatu 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2016 roku. 

Ad.7b 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros przedstawił projekt zmiany uchwały Rady Powiatu 

w sprawie Statutu Powiatu Gołdapskiego /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 11 

do protokołu! 

Referujący zaproponował zmiany Statutu Powiatu Gołdapskiegow § 37 uchyla się ust.4 

§ 39 otrzymuje brzmienie: 
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Stałą komisją jest: 

1. Komisja planowania, budżetu, finansów, promocji powiatu, gospodarki, ochrony 

środowiska, zdrowia, oświaty i polityki społecznej. 

2. Szczegółowy zakres działania komisji określa§ 45." 

§ 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,Komisja liczy od 5 do 15 członków" 

§ 44 uchyla się 

§ 45 otrzymuje brzmienie: 

,, Do zadań komisji należą w szczególności następujące zadania: 

1) opiniowanie zbiorczego budżetu powiatu, 

2) rozpatrywanie zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu, 

3) opiniowanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, 

4) opiniowanie dochodów i wydatków wybranych działów budżetowych, 

5) wyrażanie opinii w innych sprawach olaeślonych ustawą o finansach publicznych, 

6) planowanie przedsięwzięć promocyjnych. 

7) transport i drogi publiczne, 

8) rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, 

9) ochrona środowiska, przyroda i gospodarka wodna, 

1 O) geodezja, kartografia i kataster, 

11) gospodarka nieruchomościami i utrzymanie powiatowych obiektów, urządze{1 

użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 

12) przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy, 

13) zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany, 

14) promocja i ochrona zdrowia, 

15) pomoc społeczna, wspieranie osób niepełnosprawnych i polityka prorodzimia, 

16) porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, 

17) ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobiegania innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

18) obronność, 

19) edukacja publiczna, 

20) kultura i ochrona dóbr kultury, 

21) kultura fizyczna, spo1i i turystyka 

22) współpraca z organizacjami pozarządowymi.". 
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§ 46 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Komisja rewizyjna liczy od 3 do 5 osób. Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

oraz członków komisji rewizyjnej wybiera rada powiatu." 

§ 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji. W przypadku równej ilości gło

sów decyduje głos przewodniczącego komisji." 

W § 72 w ust.2 uchyla się punkt 1 O, 

W § 73 w ust. 1 uchyla się punkt 1, 3 i 4 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Skarbnik Powiatu Bożena Radzewicz zwróciła uwagę na brak logiki w przekazywaniu 

dokumentów. Dodał również, że trzeba wziąć pod uwagę, że należałoby przesunąć o 7 dni 

termin Sesji zwyczajnej od momentu odbycia sesji nadzwyczajnej. 

Sekretarz stwierdził, że zapis w statucie mówi, że Sesja nadzwyczajna może zwołana 

być w ciągu 7 dniu tym samym może to nastąpić w ciągu dnia lub w ciągu dwóch dni. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt zmiany uchwały Rady Powiatu 

w sprawie Statutu Powiatu Gołdapskiego. 

Ad. 7c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016-2028 /projekt uchwały Rady Powiatu w zalqczeniu

zal. nr l 2do protokołu! 

Referująca poinformowała, że dokonuje się urealnienia wykazu przedsięwzięć poprzez 

wprowadzenie zadania: 

- Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania termomodernizacja budynków 

szpitalnych i oświatowych w Gołdapi 
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- Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków 

szpitalnych i oświatowych w Gołdapi 

Urealnia się w poszczególnych latach wartość zadania: 

- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków 

szpitalnych i oświatowych w Gołdapi 

Rezygnuje się z realizacji zadania: 

- Szkoła naszych oczekiwaf1 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb 

rynku pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się 

poprzez praktyczną naukę zawodu. 

- W wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się zmian w ramach przyjętego na rok 2017 

planu wydatków majątkowych w celu zabezpieczenia środków na realizację 

przedsięwzięcia. 

Urealnia się wartość dochodów i wydatków oraz deficyt i przychody. 

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 103 226,93 zł i po zmianach wynosi 25 960 038,44 zł. 

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 286 053,45 zł i po zmianach wynosi 25 978 991,18 zł. 

Deficyt po zmianach wynosi 18 952,74 zł. 

Przychody po zmianach wynoszą 148 952,74 zł. 

Rozchody 130 000,00 zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał czy Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi również 

realizuje jakiś projekt. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że jest na etapie składania 

wniosku. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016-2028. 
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Ad. 7d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 rok /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. 

nr 13 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że biorąc pod uwagę dochody 

Starostwa Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych" dokonuje się zmiany paragrafu w związku z otrzymaną decyzją dotyczącą 

dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FK 315/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja dotyczy dofinansowania remontu mostu w miejscowości 

Górne, w ciągu drogi powiatowej Nr 1792N. W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie 

upowszechniania turystyki" dokonuje się zmiany źródła finansowania dotacji celowej 

na zadania bieżące związane z wypłatą odszkodowai'i na nabycie nieruchomości przejętych z 

mocy prawa przez Powiat w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce 

Wschodniej - województwo Warmińsko-Mazurskie. W rozdziale 75411 „Komendy 

Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwo

tę 20 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją dotyczącą dotacji celowej zgodnie z decyzją 

Nr FK - I.3111.2.325.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. 

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 

jednostki w tym: zakup odzieży specjalnej dla funkcjonariuszy. W rozdziale 80195 

„Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 133 384,93 zł 

z tytułu dotacji celowej i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku 

z brakiem możliwości pozyskania środków na zadanie „Szkoła naszych oczekiwań 

-Dostosowai1ie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz programów 

nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczema się poprzez praktyczną naukę 

zawodu". W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie" dokonuje 

się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 706,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych 

z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Łącznie 

w poszczególnych rozdziałach planu dochodów Starostwa Powiatowego w Gołdapi 

dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę per saldo 108 678,93 zł. W rozdziale 

60014 „Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 

452,00 zł z tytułu wpływu wypłaconego odszkodowanie z TUW zgodnie z umową z dnia 

14.ll.2014r. Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 103 226,93 zł 

Natomiast biorąc pod uwagę wydatki starostwa Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 63003 
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„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" dokonuje się zmniejszenia planu 

wydatków o kwotę 971,00 zł, z tytułu dotacji celowych przekazanych dla powiatu oraz 

do samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W rozdziale 75011 „Urzędy 

wojewódzkie" dokonuje się przesunięcia środków na wydatki w ramach posiadanego planu 

finansowego jednostki o kwotę 6 664,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu 

urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe" 

dokonuje się przesunięcia środków na wydatki w ran1ach posiadanego planu finansowego 

jednostki o kwotę 4 000,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia 

planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu teryto

rialnego" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 971,00 zł z innych 

podziałek klasyfikacji budżetowej z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. W rozdziale 

75414 „Obrona cywilna" dokonuje się przesunięcia środków na wydatki w ramach 

posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę 1 000,00 zł pomiędzy poszczególnymi 

paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 75421 

,,Zarządzanie kryzysowe" dokonuje się przesunięcia środków na wydatki w ramach posia

danego planu finansowego jednostki o kwotę 500,00 zł pomiędzy poszczególnymi 

paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 75515 

„Nieodpłatna pomoc prawna" dokonuje się przesunięcia środków na wydatki w ramach 

posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę 9 811,00 zł pomiędzy poszczególnymi 

paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 80130 „Szkoły 

zawodowe" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 141 976,00 zł. W rozdziale 

85111 „Szpitale ogólne" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 52 069,00 zł. 

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze" dokonuje się zmniejszenia 

planu wydatków o kwotę 46 255,00 zł. W związku z przedłużającymi się pracami 

przygotowawczymi do złożenia wniosku aplikacyjnego dla zadania termomodernizacja 

budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi zgodnie z szacowanymi kwotami 

na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności dla zadania 

termomodernizacja budynków szpitalnych 1 oświatowych szacunkowe wartości 

poszczególnych zadań zostaną ujęte w projekcie budżetu roku następnego. W rozdziale 

80195 „Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 148 

637,45 zł w celu urealnienia planu w związku z brakiem możliwości realizacji projektu 

„Szkoła naszych oczekiwań". Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków 

Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 

16 



per saldo 388 937,45 zł. W dziale 801 „Oświata i wychowanie" dokonuje się przesunięcia 

środków w ramach posiadanego planu wydatków jednostki o kwotę 8 143,00 pomiędzy 

poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. W dziale 

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" dokonuje się przesunięcia środków w ramach 

posiadanego planu wydatków jednostki o kwotę 3 200,00 pomiędzy poszczególnymi 

paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 80120 „Licea 

ogólnokształcące" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 

1 066,00 zł i przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej planu jednostki 

w celu urealnienia potrzeb. W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe" dokonuje 

się zwiększenia planu finansowego jednostki o kwotę per saldo 1 498,00 zł w celu urealnie

nia potrzeb oraz na przyznanie pomocy zdrowotnej zgodnie z Regulaminem Funduszu 

Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gołdapskiego. 

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolngo" dokonuje się przesunięcia 

środków w ramach posiadanego planu wydatków jednostki o kwotę 1 000,00 zł pomiędzy 

poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdzia

le 80120 „Licea ogólnokształcące" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków 

o kwotę 77 000,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia 

pracowników. W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze" proponuje się zmniejszenie 

wydatków w związku z przeliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 

o kwotę per saldo 2 426,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 

dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w związku z dostarczeniem dodatkowych 

dokumentów poświadczających staż pracy do nabycia uprawnień pracowniczych 

i po ponownym przeliczeniu wysługi lat. W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie" dokonuje się przesunięcia środków w ramach 

posiadanego planu wydatków jednostki o kwotę 222,80 zł pomiędzy poszczególnymi 

paragrafami w celu zapewnienia środków na zakup materiałów dla uczestników programu 

korekcyjno-edukacyjnego oraz w celu zapewniania środków na zakup poczęstunku 

dla uczestników programu. W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie" 

dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 7 370,00 zł 

w celu urealnienia planu wydatków w tym na zakup usług remontowych - o kwotę 5 000,00 

zł w związku z koniecznością wymiany grzejników w łazience oraz pomieszczeniu, które 

będzie przystosowane na kuchnię. W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego 
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poradnictwa, mieszkania chronione 1 środki interwencji kryzysowej" dokonuje 

się zmniejszenia planu wydatków jednostki o kwotę 4 669,00 zł z tytułu przeliczenia składek 

na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy. W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego 

wydatków jednostki o kwotę 275,00 zł w celu opłaty z tytułu przekalkulowania 

ponoszonych kosztów dotyczących zakupu usług telekomunikacyjnych. W rozdziale 85333 

„Powiatowe urzędy pracy" proponuje się przesunięcie środków w ramach posiadanego 

planu wydatków jednostki o kwotę 2 384,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami 

w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 75411 „Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" dokonuje się przesunięcia środków na wydatki 

w ramach posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę 3 262,00 zł pomiędzy 

poszczególnymi paragrafami, w tym: 

- Zmniejszenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych o kwotę 162,00 zł, dodatkowych 

uposażeń rocznych dla żołnierzy zawodowych oraz rocznych nagród dla funkcjonariuszy 

służby cywilnej o kwotę 2 100,00 zł a także składek na Fundusz Pracy o kwotę 1 000,00 zł. 

- Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 140,00 zł 

z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodze11 osobowych członków korpusu 

służby cywilnej o kwotę 1 000,00 zł oraz o kwotę 2 122,00 zł z tytułu równoważników 

pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności. 

Dokonanie zmian jest niezbędne dla prawidłowego realizowania zadaii nałożonych 

na jednostkę. W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" 

dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł w związku z otrzymaną 

decyzją dotyczącą dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FK - I.3111.2.325.2016 

z dnia 14 listopada 2016 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja przeznaczona 

jest na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki w tym: zakup 

odzieży specjalnej dla funkcjonariuszy. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków 

na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę 3 262,00 zł 

pomiędzy poszczególnymi paragrafami. Dokonanie zmian jest niezbędne dla prawidłowego 

realizowania zadań nałożonych na jednostkę. W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powia

towe" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 5 452,00 

zł w tym: z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 3 852,00 zł oraz zakupu usług 

zdrowotnych o kwotę 1 600,00 zł. Plai1 wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo 

o kwotę 286 053,45 zł Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 103 226,93 zł i po zmianach 

wynosi 25 960 038,44 zł. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 286 053,45 zł 
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i po zmianach wynosi 25 978 991,18 zł. Deficyt po zmianach wynosi 18 952,74 zł. 

Przychody po zmianach wynoszą 148 952,74 zł. Rozchody 130 000,00 zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

budżetu powiatu na rok 2016 rok. 

Ad.8 

Starosta Pan Andrzej Ciołek wspomniał, że po Sesji listopadowej Rada odwiedzi 

dwie prężne jednostki Iryd i Witał. Dodał równie, że Iryd zatrudnia już około 900 

pracowników natomiast Witał 70 pracowników. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek wspomniał o zmianie uchwały w sprawie diet oraz 

zaproponowała Sekretarzowi Panu Markowi Mirosowi znalezienie rozwiązania 

nie wymagających skutków finansowych. 

Przewodniczący podsumowując wspomniał o godzinnym przedłużeniu posiedzenia Zarządy 

dodał również, żeby na przyszłość bardziej pilnować czasu swoich wypowiedzi. 

Ad.9 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.10 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął LXI (61) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 
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Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 20 stron kolejno ponumerowanych. 

ŁDAPSKI 

Członkowie Zarządu: 
1
/7" 

1. Grażyna Barbara Senda ............... <...,;~:. r--,,-1o. "-"-· 

/, 
Marzanna Marianna Wardziejew*av.'.... . .. 

·1 1L-B0gdan Michnicz ............... '. ........... ·.: ............. . 

Andrzej Jan Osiiiski ..... .. C .. 0.5::-.':,,.~ ..... . 

2. 

3. 

4. 

Sporządziła: Monika Bruszewska, 16.11.2016 
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